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 عزيزي نقطة االتصال الرسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 : تشريعات الصحة النباتيةلإلبالغالوطنية الوفاء بااللتزامات 

( NROs) إلبالغوطنية ل( عدة التزامات 1997النص المنقح الجديد لالتفاقية الدولية لوقاية النباتات )أنشأ كما تذكرون، 

( التي تعينها OCPsعلى عاتق جميع األطراف المتعاقدة في االتفاقية. وتعتبر نقاط االتصال الرسمية )القانونية  تهامسؤوليالتي تقع و

مسؤولية عن االتصاالت ال نقاط االتصال الرسمية. وتتحمل االلتزامات الوطنية لإلبالغفي تلبية هذه محورية األطراف المتعاقدة 

( IPPعن تقديم التقارير عن طريق البوابة الدولية للصحة النباتية ) الرسمية بموجب االتفاقية، وهي مسؤولة عمليا  

)www.ippc.int( تدابير الصحة النباتية. هيئةعليه على النحو الذي وافقت 

أن يتم ، اتفق على لإلبالغ ، وخالل االجتماع األول للفريق االستشاري المعني بااللتزامات الوطنية2014 ووفي تموز / يولي

التي تبدأ في علن خالل الدورة الثانية لالجتماع التحضيري للمؤتمر، فإن الفترة مختلف. وكما أ  لإلبالغ تكريس كل سنة اللتزام وطني 

عن  عام االلتزام الوطني للإلبالغ ستصبح " هيئة تدابير الصحة النباتيةعشر الجتماع  لثةوتؤدي إلى الدورة الثال 2017نيسان / أبريل 

 ".الصحة النباتية تشريعات

لإلبالغ من خالل البوابة الوطنية الوفاء بااللتزامات تدابير الصحة النباتية على أن  هيئة، اتفقت اإلبالغولتسهيل عملية 

النقاط الرسمية جميع  عطيتأ  هو األسلوب المفضل لإلبالغ الرسمي بموجب االتفاقية الدولية لوقاية النباتات. و الدولية للصحة النباتية

أمانة االتفاقية  . وقد أعدتكافة التقارير على البوابة الدولية للصحة النباتيةلتحميل  إمكانية الوصولالمعينين  نمحرريالو لالتصال

متاح باللغات اإلنجليزية والفرنسية  ولمساعدتكم في إعداد التقارير، وه االلتزامات الوطنية لإلبالغ الدولية لوقاية النباتات دليل

وتود أمانة االتفاقية،  . لوطني لإلبالغ على البوابة الدولية للصحة النباتيةويمكن العثور عليه في ملف االلتزام اوالروسية واإلسبانية، 

أن يقوم بتحديث المعلومات بانتظام في على الطرف المتعاقد  يتعي  ن، البوابةبأنه بمجرد تحميل أي تقرير على  تذكيركمفي الوقت نفسه، 

 الوقت المناسب.

ومراجعة المعلومات الموجودة  البوابةعلى  ملزيارة صفحة بلدك مية دعوةكفي االعتبار ما سبق، تود أمانة االتفاق ينآخذ

التشريع:  االلتزامات الوطنية لإلبالغ:موجودة بالفعل هناك تحت تقرير / تقارير وتحديث ة جديد / تقارير تقرير كمتحميلب نرحبهناك. 

 .اتروحظممتطلبات الصحة النباتية / القيود / ال
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" سوف تحديث االلتزامات الوطنية لإلبالغالقادمة من النشرة التعليمية " اإلصداراتوعالوة على ذلك، يرجى العلم بأن 

على البوابة الدولية نشرة اإلخبارية متاحة لألطراف المتعاقدة وستكون ال. االلتزام الوطني لإلبالغز على القضايا المتصلة بهذا ترك  

 عن طريق البريد اإللكتروني.يتم توزيعهاسكما  للصحة النباتية 

وفي  النظاميةالتقارير تقديم من خالل  به الوفاءأو هذا االلتزام الوطني لإلبالغ تعاونكم على تحديث لسنكون ممتنين جدا 

يمكن االطالع على جميع التقارير المتعلقة بتشريعات الصحة النباتية على البوابة  م عن كثب في حين الوقت المناسب. وسنراقب التقد  

 .الدولية للصحة النباتية

رات، يرجى عدم التردد في االتصال بأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات استفسا مأو لديك مشكالت مفي حال واجهتك

 (.dorota.buzon@fao.org)دوروتا بوزون: 

 

 

 المخلص لك،

 
 

 جنغ غوان زيا

 أمين

 (IPPC) االتفاقية الدولية لوقاية النباتات

 

 

 

 

 ((RPPOsنسخة إلى: المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات 

 الموظفون التقنيون في المكاتب اإلقليمية والفرعية لمنظمة األغذية والزراعة

 (Buzon, Sentinelliأمانة االتفاقية الدولية لوقاية النباتات )
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